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บทคดัย่อ 

  กระบวนการร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามพระราชบัญญัติ ประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มีเจตนารมณ์เพ่ือเสริมสร้าง

ประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปช่ัน การร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็น

ของแผ่นดินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

พ.ศ. 2542 น้ันสามารถแบ่งได้เป็น 2 กรณี คือ กรณีการที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่าผู้ย่ืน

บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหน้ีสินมีทรัพย์สินเพ่ิมขึ้ นผิดปกติ และกรณีที่คณะกรรมการ 

ป.ป.ช.      มีมติว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐร ่ารวยผิดปกติ  

  จากการศึกษาพบว่ากระบวนการร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินของ

คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีปัญหาและอุปสรรค เช่น การตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและ

หน้ีสินของผู้ย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหน้ีสินที่ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ปัญหา

เกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินไว้ช่ัวคราวในกรณีจ าเป็นเร่งด่วน และปัญหาเกี่ยวกับการ

จัดการทรัพย์สินที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีค าสั่งให้ยึดหรืออายัดไว้ช่ัวคราว มาตรการยึดหรือ

อายัดทรัพย์สนิไว้ช่ัวคราว 

  ดังน้ัน ผู้เขียนจึงได้เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพ่ือให้การร้องขอให้

ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีหลักประกันมิให้เกิดการ

กระทบต่อสทิธเิสรีภาพของบุคคลมากเกนิความจ าเป็น 

 

1. บทน า 

  ปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ันเป็นปัญหาที่ทั่วโลกต่างให้ความสนใจและให้ความส าคัญ     

โดยต่างถือว่าเป็นเป็นปัญหาที่เป็นวาระแห่งชาติและเป็นปัญหาที่ส าคัญในระดับโลก ส าหรับ

ประเทศไทยได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว เน่ืองจากการทุจริตคอร์รัปช่ันน้ันได้ส่งผลกระทบต่อ

                                                           
*
 นักศึกษาหลักสตูรนิตศิาสตรมหาบณัฑติ คณะนิตศิาสตร์ปรีด ีพนมยงค ์มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 

** 
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์
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เสถียรภาพและความมั่นคงของสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครองและบ่อนท าลายความ

เช่ือม่ันของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของรัฐบาล โดยรัฐบาลทุกชุดที่เข้ามาบริหารประเทศ

ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้พยายามด าเนินการ

แก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ันด้วยการสร้างความร่วมมือกับองค์กรภายในประเทศและองค์กร

ระหว่างประเทศ ต่อมาประเทศไทยได้ให้สัตยาบันร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ

ต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nations Convention Against Corruption : UNCAC) 

เม่ือวันที่ 1 มีนาคม 2554 และมีผลบังคับใช้เม่ือวันที่ 31 มีนาคม 2554 อันก่อให้เกิดหน้าที่ใน

การปฏิบัติตามพันธกรณีอนุสัญญาดังกล่าวหลายประการ เช่น เร่ืองการก าหนดความผิดการให้

หรือรับสินบนที่เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศและเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ 

การก าหนดอายุความในกรณีหลบหนีและอายุความล่วงเลยการลงโทษ การก าหนดการริบ

ทรัพย์สนิในคดีทุจริตให้เป็นไปตามหลักการริบทรัพย์ตามมูลค่า การแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว  ถือว่าเป็นหลักประกันความเป็นอิสระและความเช่ียวชาญของ

หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายเพ่ือให้เกดิประสทิธิภาพในการท างาน และเป็นหลักประกันมิให้เกิด

การกระทบต่อสทิธเิสรีภาพของบุคคลมากเกนิความจ าเป็น  

  กระบวนการร้องของให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 น้ัน เป็นกระบวนการที่มี

เจตนารมณ์เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซ่ึงการทุจริต

คอร์รัปช่ันน้ัน เป็นปัญหาที่ส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของประเทศก่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคม 

เศรษฐกจิ และคุณภาพชีวิตของประชาชน  

 

2. การรอ้งขอใหท้รพัยสิ์นตกเป็นของแผ่นดินตามพระราชบญัญติัประกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ย

การป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 

กระบวนการร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 แบ่งได้เป็น 2 กรณี คือ 

กรณีการที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่าผู้ย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหน้ีสินมีทรัพย์สิน

เพ่ิมข้ึนผิดปกติ และกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐร ่ารวยผิดปกติ กล่าวคือ 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 

2542 ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐซ่ึงเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง เจ้าหน้าที่ของรัฐซ่ึงด ารง

ต าแหน่งผู้บริหารระดับสูง และเจ้าหน้าที่ของรัฐซ่ึงด ารงต าแหน่งต ่ากว่าผู้บริหารระดับสูงตามที่

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศก าหนด มีหน้าที่ในการย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหน้ีสิน

ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพ่ือให้คณะกรรมการ 

ป.ป.ช. ตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริงของทรัพย์สินและหน้ีสินโดยเปรียบเทียบกับ

ทรัพย์สนิและหน้ีสนิที่มีอยู่ในวันที่พ้นจากต าแหน่งหรือตาย กบัทรัพย์สนิและหน้ีสิน ณ วันที่เข้ารับ
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ต าแหน่ง หากพบว่ามีความเปล่ียนแปลงของทรัพย์สินและหน้ีสินเพ่ิมข้ึนผิดปกติ คณะกรรมการ 

ป.ป.ช. กจ็ะด าเนินการร้องขอให้ทรัพย์สินน้ันตกเป็นของแผ่นดิน ทั้งน้ี กระบวนการร้องขอให้

ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่ามีทรัพย์สินเพ่ิมขึ้ นผิดปกติ

จะต้องปรากฏพฤติการณ์หรือมีเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับการได้มาซ่ึงทรัพย์สินและหน้ีสินรายการ

ใดโดยไม่ชอบ หรือมีพฤติการณ์อันควรเช่ือได้ว่าจะมีการโอน ยักย้าย แปรสภาพ หรือ ซุกซ่อน

ทรัพย์สนิ หรือปรากฏพฤติการณ์ว่ามีการถือครองทรัพย์สินแทน อันมีลักษณะเป็นการมีทรัพย์สิน

เพ่ิมขึ้ นผิดปกติ โดยกระบวนการตรวจสอบดังกล่าว คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมอบหมายให้

พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบ  

ส าหรับกระบวนการร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินกรณีที่คณะกรรมการ 

ป.ป.ช. มีมติว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐร ่ารวยผิดปกติ มีขั้นตอนแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน กล่าวคือ 

ขั้นตอนการพิจารณาวินิจฉัยเบ้ืองต้นว่า เป็นการการกล่าวหาว่าผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองหรือ

เจ้าหน้าที่ของรัฐร ่ารวยผิดปกติในขณะที่ ผู้ถูกกล่าวหายังด ารงต าแหน่งทางการเมืองหรือเป็น

เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือพ้นจากต าแหน่งทางการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่เกินห้าปีหรือไม่ หาก

เข้าเง่ือนไขดังกล่าว คณะกรรมการ ป.ป.ช. กต้็องด าเนินการตามหมวด 4 การไต่สวนข้อเทจ็จริง 

ซ่ึงการด าเนินการไต่สวนข้อเทจ็จริงดังกล่าวคณะกรรมการ ป.ป.ช. จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่

สวนเพ่ือด าเนินการแทนคณะกรรมการ ป.ป.ช. ซ่ึงประกอบด้วยประธานอนุกรรมการและ

อนุกรรมการตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด โดยมีพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นอนุกรรมการและ

เลขานุการ และอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ และคณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจมอบหมายให้

พนักงานไต่สวนด าเนินการไต่สวนข้อเทจ็จริง เพ่ือรวบรวมพยานหลักฐาน และสรุปส านวนเสนอ

คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. จะด าเนินการไต่สวนเองกไ็ด้ ซ่ึงกระบวนการ

ไต่สวนข้อเทจ็จริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมีขั้นตอนการการแจ้งค าสั่ งเพ่ือให้สิทธิผู้ถูก

กล่าวหาคัดค้านคณะอนุกรรมการไต่สวนหรือพนักงานไต่สวน ซ่ึงหากการคัดค้านฟังขึ้นกจ็ะมีการ

เปล่ียนตัวอนุกรรมการไต่สวนหรือพนักงานไต่สวน แต่หากไม่มีการคัดค้านหรือการคัดค้านฟังไม่

ขึ้น กจ็ะมีการการรวบรวมข้อเทจ็จริงและพยานหลักฐาน เมื่อด าเนินการรวบรวมข้อเทจ็จริงและ

พยานหลักฐานเสร็จ หากกรณีไม่มีมูลตามข้อกล่าวหาคณะอนุกรรมการไต่สวนหรือพนักงานไต่

สวนจะสรุปรายงานการไต่สวนข้อเทจ็จริงเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาให้ข้อกล่าวหาตก

ไป แต่หากกรณีมีมูลร ่ ารวยผิดปกติคณะอนุกรรมการไต่สวนหรือพนักงานไต่สวนจะแจ้งข้อ

กล่าวหาเพ่ือให้ผู้ถูกกล่าวหาช้ีแจงแก้ข้อกล่าวหา เมื่อคณะอนุกรรมการไต่สวนหรือพนักงานไต่

สวนได้รวบรวมพยานหลักฐานเสรจ็สิ้นครบถ้วนแล้วจะจัดท าสรุปส านวนการไต่สวนข้อเทจ็จริงโดย

สรุปพยานหลักฐานพยานบุคคลประกอบค าช้ีแจงแก้ข้อกล่าวหาเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าจะ

มีมติให้ข้อกล่าวหาตกไปหรือมีมติว่าผู้ถูกกล่าวหาร ่ารวยผิดปกติ โดยหากมีมติว่าไม่มีมูลร ่ารวย

ผิดปกติ ก็จะด าเนินการแจ้งให้ผู้ที่ เกี่ยวข้องทราบ แต่หากมีมติว่ามีมูลว่าร ่ ารวยผิดปกติให้

ทรัพย์สนิตกเป็นของแผ่นดิน ประธานกรรมการ ป.ป.ช. กจ็ะด าเนินการส่งรายงาน เอกสารพร้อม
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ความเห็นไปยังประธานวุฒิสภา อัยการสูงสุด ผู้บังคับบัญชา หรือผู้มีอ านาจแต่งตั้งถอดถอน

แล้วแต่กรณีต่อไป  
 

กระบวนการร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 น้ัน คณะกรรมการ ป.ป.ช. 

มีอ านาจที่จะออกค าสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินน้ันไว้ช่ัวคราวได้ และหากผู้ถูกกล่าวหาไม่สามารถที่

จะแสดงหลักฐานได้ว่าทรัพย์สินที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีค าสั่งยึดหรืออายัดไว้ช่ัวคราวน้ันไม่

เกี่ยวข้องกบัการร ่ารวยผิดปกติ คณะกรรมการ ป.ป.ช. กมี็อ านาจที่จะยึดหรืออายัดทรัพย์สินน้ันไว้

ต่อไปได้จนกว่าคณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมีมติว่าข้อกล่าวหาไม่มีมูล กล่าวคือ มีมติว่าผู้ถูก

กล่าวหาไม่ได้ร ่ารวยผิดปกติ แต่การยึดหรืออายัดทรัพย์สินดังกล่าวจะต้องไม่เกินหน่ึงปีนับแต่วัน

ยึดหรืออายัด หรือจนกว่าจะมีค าพิพากษาถึงที่สุดให้ยกฟ้อง  ทั้งน้ี หากผู้ถูกกล่าวหาสามารถที่จะ

ช้ีแจงได้ว่าทรัพย์สินที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีค าสั่งยึดหรืออายัดไว้ช่ัวคราวไม่เกี่ยวข้องกับการ

ร ่ารวยผิดปกติกใ็ห้คืนทรัพย์น้ันแก่ผู้ถูกกล่าวหาได้ ซ่ึงน าไปใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องและ

ความมีอยู่จริงและความเปล่ียนแปลงของทรัพย์สินและหน้ีสินของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 

เจ้าหน้าที่ของรัฐซ่ึงด ารงต าแหน่งผู้บริหารระดับสูง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐซ่ึงด ารงต าแหน่งต ากว่า

ผู้บริหารระดับสูงที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนดให้ย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหน้ีสิน 

ดังน้ัน ในกรณีที่มีการตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริงและความเปล่ียนแปลงของ

ทรัพย์สินและหน้ีสินของผู้ย่ืนบัญชี ซ่ึงถือว่าการยึดหรืออายัดทรัพย์สินไว้ช่ัวคราวทั้งสองกรณีดังที่

กล่าวมาแล้วข้างต้นน้ัน ถือว่าเป็นการกระท าที่กระทบและละเมิดสิทธิในทรัพย์สินของเอกชน ซ่ึง

ถือว่าเป็นสิทธิมนุษยชนซ่ึงได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญซ่ึงรัฐหรือหน่วยงานของรัฐไม่ควร

กระท าเว้นแต่มีเหตุผลและความจ าเป็น ซ่ึงเหตุผลและความจ าเป็นในยึดหรืออายัดทรัพย์สินไว้

ช่ัวคราวตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

พ.ศ. 2542 กเ็พ่ือที่จะสามารถที่จะขอให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดินได้ในอนาคต หาก

ไม่มีการยึดหรืออายัดทรัพย์สนิที่เกี่ยวข้องกับการร ่ารวยผิดปกติหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการมี

ทรัพย์สนิเพ่ิมขึ้นผิดปกติแล้ว หากต่อมาศาลได้มีค าพิพากษาให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินการ

ที่จะด าเนินการบังคับตามค าพิพากษาเพ่ือให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามค าพิพากษาของ

ศาลอาจเป็นการยากที่จะติดตามทรัพย์สินน้ันมาได้ หากกรณีดังกล่าวเกิดข้ึนย่อมส่งผลต่อ

ประสทิธภิาพของการร้องขอให้ทรัพย์สนิตกเป็นของแผ่นดิน โดยในปัจจุบันคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

ยังไม่มีกฎเกณฑ์หรือหลักเกณฑ์ ประกาศ หรือระเบียบเกี่ยวกับแนวทางในการด าเนินการยึดหรือ

อายัดทรัพย์สินไว้ช่ัวคราวเพ่ือเป็นหลักหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่

ผู้เกี่ยวข้อง และยังไม่มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาออกค าสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินไว้ช่ัวคราวของ

คณะกรรมการ ป.ป.ช.  
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3. กระบวนการการรอ้งขอให้ทรพัยสิ์นตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายระหว่างประเทศ

กฎหมายต่างประเทศ 

3.1 อนุสญัญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 ได้ก าหนดให้รัฐ

ภาคีแต่ละรัฐต้องด าเนินมาตรการที่อาจจ าเป็นเพ่ือให้สามารถมีการริบทรัพย์สินที่ได้มาจากการ

กระท าความผิด ทรัพย์สิน อุปกรณ์ หรือเคร่ืองมืออื่นใด ที่ใช้หรือมุ่งหมายจะใช้ในความผิดที่

ก  าหนดตามอนุสัญญาน้ี และก าหนดให้มีมาตรการที่อาจจ าเป็นเพ่ือให้สามารถระบุรูปพรรณ 

ติดตาม อายัดหรือยึดสิ่งใดเพ่ือความมุ่งประสงค์ในการริบทรัพย์สินในที่สุด ทั้งน้ีบัญญัติเกี่ยวกับ

การริบทรัพย์สินไว้ว่าบทบัญญัติข้อน้ีต้องไม่ถูกตีความไปในทางที่จะกระทบต่อสิทธิของบุคคลที่

สามซ่ึงสจุริต 

3.2 ประเทศอังกฤษ มีกระบวนการเกี่ยวกับการอายัดทรัพย์สิน โดยห้ามบุคคลที่

ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว (ไม่ว่าจะเป็นบุคคลผู้ที่ต้องสงสัยหรือจ าเลยหรือไม่) จ าหน่ายจ่าย

โอนทรัพย์สนินั้นออกไปไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ เช่น อาจจะต้องส่งมอบบัญชีธนาคารไว้

กบัศาลหรืออยัการ หรือหากจ าเป็นเพ่ือมิให้ทรัพย์สนิดังกล่าวพ้นไปจากเขตอ านาจศาลกอ็าจจะท า

การยึดเพ่ือเกบ็รักษาไว้แทนช่ัวคราว เป็นต้น อย่างไรกต็ามค าสั่งอายัดต้องไม่ท าให้บุคคลที่ถูก

อายัดทรัพย์สนิมีความเดือดร้อนจากค าสั่งอายัด เช่น ต้องมีค่าใช้จ่ายเพ่ือการเล้ียงชีพตามสมควร 

ต้องมีค่าใช้จ่ายให้สามารถประกอบอาชีพได้  

3.3 สหรัฐอเมริกา มีการก าหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐในระดับสูง ได้แก่ ประธานาธิบดี 

รองประธานาธิบดี วุฒิสมาชิก สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ไปจนถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐบางต าแหน่งที่

การท างานมีความเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ต่างๆ เปิดเผยรายได้และแสดงที่มาของรายได้

เหล่านั้นในแต่ละปี และการห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐรับประโยชน์จากบุคคลใดๆ ซ่ึงอาจส่งผลเสียหาย

ต่อประโยชน์ของรัฐ 

3.4 สาธารณรัฐสิงคโปร์ ได้ก าหนดเกี่ยวกับการย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและ

หน้ีสินว่า ข้าราชการทุกคนต้องแสดงทรัพย์สินและการลงทุนของทั้งตน ภรรยาและบุตรทุกคน 

ต้ังแต่เร่ิมบรรจุเข้ารับราชการเป็นประจ าทุกปี โดยหากข้าราชการคนใดมีรายการทรัพย์สินที่มี

มูลค่ามากเกนิกว่าความสามารถของรายได้ จะต้องถูกซักถึงความเป็นมา หรือหากข้าราชการคนใด

ถือหุ้นอยู่ในบริษัทเอกชน ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อผลประโยชน์ทบัซ้อนในการปฏบัิติหน้าที่ 

จะสามารถสั่งการให้ขายหุ้นดังกล่าวได้ นอกจากน้ี ข้าราชการในทุกระดับช้ัน ต้องแสดงหลักฐาน

พ้ืนฐานเพ่ือพิสจูน์ภาวะปลอดหน้ีสินทางการเงินใด ๆ เน่ืองจากเช่ือว่าเจ้าหน้าที่ที่มีภาระหน้ีสิน มี

ความเป็นไปได้สงูที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกบักรณีการคอร์รัปช่ัน 

3.5 เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ก าหนดไว้ว่าข้าราชการที่ครอบครองทรัพย์สินโดยระบุ

ที่มามิได้ และมีมาตรฐานการครองชีพสูงกว่าเงินเดือนข้าราชการที่ได้รับในอดีตและปัจจุบัน โดย

ไม่อาจแสดงให้เป็นที่พอใจแก่ศาลได้ว่าตนมีมาตรฐานการครองชีพเช่นน้ันได้อย่างไร และมีเงิน
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น้ัน จะต้องมีการน าบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหน้ีสินเมื่อคร้ังเข้ารับต าแหน่งมาเปรียบเทยีบ

กับบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหน้ีสินเมื่ อพ้นต าแหน่งแล้วน ามาวิเคราะห์ว่ามีการ

เปล่ียนแปลงของทรัพย์สนิเพ่ิมข้ึนผิดปกติหรือมีหน้ีสนิลดลงผิดปกติหรือไม่   

1.2  ปัญหาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณา วิเคราะห์ว่ากรณีใดจึงจะถือว่าผู้ย่ืน

บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหน้ีสินมีพฤติการณ์หรือเหตุอันควรสงสัยว่ามีการได้ทรัพย์สินมา

โดยไม่ชอบ หรือจะต้องมีข้อเทจ็จริงเพียงใดจึงจะถือได้ว่าจะมีการโอน ยักย้าย แปรสภาพ หรือซุก

ซ่อนทรัพย์สิน หรือมีการถือครองทรัพย์สินแทน อันมีลักษณะเป็นการมีทรัพย์สินเพ่ิมขึ้นผิดปกติ 

อนัจะเป็นเหตุให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ านาจร้องขอให้ทรัพย์สินที่เพ่ิมขึ้นผิดปกติตกเป็นของ

แผ่นดิน ซ่ึงการที่ไม่มีการให้ค าหมายของการได้ทรัพย์สินและหน้ีสินมาโดยไม่ชอบ หรือไม่มีการ

ก าหนดมาตรฐานกลางในการรองรับการใช้ดุลยพินิจของพนักงานเจ้าหน้าที่อาจส่งผลให้มีการ

ตีความ ในลักษณะที่ไม่เป็นธรรม ไม่มีความเสมอภาค และเป็นการเปิดโอกาสให้พนักงาน

เจ้าหน้าที่ที่ไม่สจุริตกระท าการไม่สจุริตโดยอาศัยช่องโหว่ของกฎหมายได้ 

1.3  ปัญหาการคุ้มครองสิทธิของผู้ย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหน้ีสินใน

กระบวนการตรวจสอบความถูกต้องและความมีจริงและความเปล่ียนแปลงของบัญชีแสดงรายการ

ทรัพย์สินและหน้ีสินของผู้ย่ืนบัญชีเพ่ือร้องขอให้ทรัพย์สินที่เพ่ิมข้ึนผิดปกติตกเป็นของแผ่นดิน

เมื่อเทยีบกบัการคุ้มครองสทิธแิละของผู้ถูกกล่าวหาในกระบวนการร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของ

แผ่นดินกรณีกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐว่าร ่ารวยผิดปกติ ซ่ึงมีหลักประกันการปฏิบัติหน้าที่ของ

พนักงานเจ้าหน้าที่และป้องกันความผิดพลาดหรือความเสียหายที่จะเกิดแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย       

ที่สงูกว่า 

2.  ปัญหาเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินไว้ช่ัวคราวในกรณีจ าเป็นเร่งด่วน 

กระบวนการยึดหรืออายัดทรัพย์สนิไว้ช่ัวคราวตามตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มีได้ 2 กรณี ได้แก่ กรณีที่มีทรัพย์สินเพ่ิมข้ึน

ผิดปกติและกรณีร ่ารวยผิดปกติน้ัน มีบทบัญญัติให้อ านาจแก่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการยึด

หรืออายัดทรัพย์สินไว้ช่ัวคราว เมื่อพิจารณาจากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ

ป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 หากปรากฏพฤติการณ์ว่าจะมีการโอน ยักย้าย แปร

สภาพ หรือซุกซ่อนทรัพย์สินการที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะออกค าสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สิน

ดังกล่าวไว้อาจไม่ทนัทว่งท ีเน่ืองจากออกค าสั่งดังกล่าวถือว่าเป็นการวินิจฉัยหรือให้ความเหน็ชอบ

ซ่ึงจะต้องมีกรรมการ ป.ป.ช. เข้าประชุมเกดิกึ่งหน่ึงของกรรมการเทา่ที่มีอยู่ ผู้เขียนเหน็ว่าหากการ

ออกค าสั่งล่าช้าจะส่งผลให้ไม่อาจยึดหรืออายัดทรัพย์สินได้อย่างทันท่วงที ซ่ึงอาจส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพ ในการบังคับใช้กฎหมายในการยึดหรืออายัดทรัพย์สินไว้ช่ัวคราวได้ และไม่เป็นไป

ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายได้ 

3. ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีค าสั่งให้ยึดหรือ

อายัดไว้ช่ัวคราว เม่ือคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีค าสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินไว้ช่ัวคราว ซ่ึงทรัพย์
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หรือทรัพย์สินดังกล่าวได้อย่างไร ถือได้ว่าเป็นการกระท าความผิดในเร่ืองของมีทรัพย์สินมาก

ผิดปกติ หรือร ่ารวยผิดปกติ บัญญัติให้เป็นความผิดอาญาด้วย ศาลอาจสั่งให้ริบเงินหรือทรัพย์สนิ 
 

4. วิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกบักระบวนการรอ้งขอให้ทรัพยสิ์นตกเป็นของแผ่นดินตาม

พระราชบญัญติัประกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 

2542 ได้บัญญัติให้อ านาจแก่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการด าเนินการร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็น

ของแผ่นดิน กรณีที่ปรากฏว่าผู้ที่มีหน้าที่ย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหน้ีสินมีทรัพย์สิน

เพ่ิมข้ึนผิดปกติ หรือในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ถูกกล่าวหาร ่ารวยผิดปกติ ซ่ึงมาตรการดังกล่าวน้ีถือว่า  

เป็นมาตรการที่ท  าลายหัวใจของการทุจริตอย่างได้ผลและยังเป็นการตัดก าลังผู้กระท าความผิด         

มิให้ใช้ทรัพย์สินหรือได้ประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว นอกจากน้ันมาตรการร้องขอให้ทรัพย์สิน

ตกเป็นของแผ่นดินถือว่าเป็นมาตรการที่มีความส าคัญ   ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   

ซ่ึงมีวัตถุประสงค์ในการขัดจัดผลประโยชน์ที่ได้มาจาก การทุจริตหรือประพฤติมิชอบของ

เจ้าหน้าที่ของรัฐและป้องกนัความเสยีหายที่เกดิข้ึนแก่รัฐ 

จากการศึกษากระบวนการร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 พบว่ากระบวนการ

ร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินยังปรากฏปัญหาข้อขัดข้องในข้อกฎหมายหรือหลักเกณฑ์

การปฏบัิติ  ดังน้ี 

1.  ปัญหาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินกรณี

ทรัพย์สินเพ่ิมขึ้ นผิดปกติ การร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินกรณีมีทรัพย์สินเพ่ิมขึ้ น

ผิดปกติ น้ัน จะต้องมีพฤติการณ์ปรากฏหรือมีเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับการได้มาซ่ึงทรัพย์สินและ

หน้ีสินรายการใดโดยไม่ชอบ หรือมีพฤติการณ์อันควรเช่ือได้ว่าจะมีการโอน ยักย้าย แปรสภาพ 

หรือซุกซ่อนทรัพย์สนิ หรือปรากฏพฤติการณ์ว่ามีการถือครองทรัพย์สนิแทน อนัมีลักษณะเป็นการ

มีทรัพย์สินเพ่ิมขึ้ นผิดปกติ ทั้งน้ี คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมีอ านาจในการตรวจสอบพฤติการณ์

ดังกล่าว กต่็อเมื่อมีการย่ืนบัญชีทรัพย์สนิและหน้ีสินแล้วเท่าน้ัน หากผลการตรวจสอบหากปรากฏ

ว่าทรัพย์สินมีความเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนผิดปกติและผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือเจ้าหน้าที่

ของรัฐที่มีหน้าที่ย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหน้ีสิน ทายาทหรือผู้จัดการมรดกไม่สามารถ

ช้ีแจงการได้มาของทรัพย์สินดังกล่าวได้ เมื่อครบหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว คณะกรรมการ 

ป.ป.ช. จึงจะสามารถที่จะร้องขอให้ทรัพย์สินที่เพ่ิมข้ึนผิดปกติน้ันตกเป็นของแผ่นดินได้ ซ่ึง

กระบวนการขอให้ทรัพย์สินที่เพ่ิมข้ึนผิดปกติตกเป็นของแผ่นดินน้ันปรากฏปัญหาในทางปฏิบัติ  

ดังน้ี 

1.1  ปัญหาการตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหน้ีสินของผู้ย่ืนบัญชี

แสดงรายการทรัพย์สินและหน้ีสินที่ไม่สามารถที่จะกระท าได้ หากผู้ย่ืนบัญชีแสดงรายการ

ทรัพย์สินและหน้ีสินไม่พ้นจากต าแหน่ง เน่ืองจากค านิยามของค าว่า “ทรัพย์สินเพ่ิมขึ้ นผิดปกติ” 

183



 

 

ดังกล่าวอาจเป็นทรัพย์ที่เป็นอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์หรือกิจการ เช่น อุตสาหกรรม 

เกษตรกรรม พาณิชยกรรม ที่มีรายได้จากการประกอบกิจการดังกล่าว หรือเป็นอสังหาริมทรัพย์

หรือกิจการที่เม่ือน าออกมาบริหารจัดการแล้วอาจก่อให้เกิดรายได้ หรือทรัพย์สินน้ันอาจเป็น

ทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ที่ยากแก่การเคล่ือนย้าย หรือจะเป็นภาระแก่

ทางราชการในการเกบ็รักษา หรืออาจเป็นทรัพย์ที่เป็นของสด หรือของเสียง่าย ซ่ึงผู้เขียนเหน็ว่า  

หากไม่มีการบริหารจัดการทรัพย์สนิดังกล่าวที่ดีย่อมส่งผลกระทบต่อผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ย่ืนบัญชีผู้

มีส่วนได้เสียในกรณีที่จะต้องคืนทรัพย์หรืออาจท าให้มูลค่าของทรัพย์สินลดน้อยลงอันก่อให้เกิด

ความเสยีหายต่อทางราชการในกรณีศาลมีค าสั่งให้ทรัพย์สนินั้นตกเป็นของแผ่นดิน 

 

5. บทสรุปและขอ้เสนอแนะ 

กระบวนการร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 พบว่ากระบวนการร้องขอ      

ให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินยังปรากฏปัญหาข้อขัดข้องในข้อกฎหมายหรือหลักเกณฑ์           

การปฏบัิติ ผู้เขียนจึงขอเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว  ดังน้ี 

1. ปัญหาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน เพ่ือให้การ

ปฏบัิติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเป็นไปในแนวทางเดียวกัน มีหลักเกณฑ์ในการใช้

ดุลยพินิจ อันเป็นประโยชน์ให้การร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินกรณีมีทรัพย์สินเพ่ิมขึ้ น

ผิดปกติเป็นไปอย่างมีประสทิธภิาพ ควรมีการด าเนินการก าหนด  ดังน้ี 

1.1 แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 30 และมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 โดยก าหนดให้ผู้ด ารง

ต าแหน่งทางการเมือง เจ้าหน้าที่ของรัฐซ่ึงด ารงต าแหน่งระดับสูง และเจ้าหน้าที่ของรัฐซ่ึงด ารง

ต าแหน่งต ่ากว่าผู้บริหารระดับสูงซ่ึงคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนดให้มีหน้าที่ ย่ืนบัญชีแสดง

รายการทรัพย์สินและหน้ีสินของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะทุกปี และแก้ไข

เพ่ิมเติมความหมายของค าว่า “ทรัพย์สินเพ่ิมขึ้ นผิดปกติ” เป็น “ทรัพย์สินเพ่ิมขึ้ นผิดปกติ” 

หมายความว่า การที่ทรัพย์สินหรือหน้ีสินในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหน้ีสินที่ได้ย่ืนมีการ

เปล่ียนแปลงไปจากบัญชีแสดงรายการทรัพย์สนิและหน้ีสนิที่ได้ย่ืนที่ได้ย่ืนในปีที่ผ่านมาในลักษณะ

ที่ทรัพย์สนิเพ่ิมข้ึนผิดปกติหรือหน้ีสนิลดลงผิดปกติ  

1.2 แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 37/2 โดยบัญญัติความหมายของการได้ทรัพย์สินและ

หน้ีสินโดยไม่ชอบ ให้มีความชัดเจน และควรก าหนดเกณฑ์มาตรฐานในการพิจาณาว่ากรณีใดถือ

ว่ามีพฤติการณ์อันควรเช่ือได้ว่าจะมีการโอน ยักย้าย แปรสภาพ หรือซุกซ่อนทรัพย์สิน หรือ

ปรากฏว่ามีการถือครองทรัพย์สนิแทน อนัมีลักษณะเป็นการมีทรัพย์สนิเพ่ิมข้ึนผิดปกติ 

1.3 แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 โดยเพ่ิม (7) ด้วยข้อความต่อไปน้ี “กรณีปรากฏ
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พฤติการณ์ตามมาตรา 37/2” เพ่ือให้การกระบวนการร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน

เป็นไปในแนวทางและมาตรฐานเดียวกันกับกระบวนการ้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน

กรณีกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐร ่ารวยปกติ  

2. แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ

ป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 โดยก าหนดว่า “ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วน เลขาธิการ

คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ านาจยึดหรืออายัดทรัพย์สินไว้ช่ัวคราว แล้วรายงานแก่คณะกรรมการ 

ป.ป.ช. ทราบ หากคณะกรรมการ ป.ป.ช. เหน็ชอบด้วยกใ็ห้ค าสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินดังกล่าว

ต่อไป แต่หากคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไม่เหน็ชอบด้วยค าสั่งของเลขาธกิารกใ็ห้คืนทรัพย์แก่ผู้น้ัน” 

3. ปัญหาเกี่ยวกับการเกบ็รักษาและจัดการทรัพย์ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีค าสั่งยึด

หรืออายัดไว้ช่ัวคราวเหน็ควรมีการออกระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติว่าด้วยการเก็บรักษาและจัดการทรัพย์ที่ ถูกยึดหรืออายัดไว้ช่ัวคราว ทั้งน้ี เพ่ือให้มี

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและให้การบริหารจัดการทรัพย์สินที่เป็นระบบและกระทบต่อสิทธิของผู้ที่มี

ส่วนได้เสยีให้น้อยที่สดุ 
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